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 األربعونالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي
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بسمممم اهلل المممرمحن المممر يمر ااممممد هلل رب العممماملني  وال ممم ة والسممم م عمممىل 

 .سيدنا حممد 

 )املتن(

 "باب ص ة اجلمعة"يقول املؤلف تتمة ل

 )الرشح(

مممالال امل ممبف ينممني لبمما أ كممام وجلماب صمم ة اجلمعممةر وتكلمبمما   الممدرس 

ةر املممماىل عممممىل رشو، ال مممم ةر وعممممىل رشو، الوةممموب بالبسممممنة ل مممم ة اجلمعمممم

 فندأ امل بف اآلن   ذكر االست ناب أو   ذكر كيفية ص ة اجلمعة. 

 )املتن(

 .(بطب عىل مبرويست ب أن ُي ) فقال:

 )الرشح(

ملممممما بمممممني بممممم ن ا بطنتمممممني ركمممممن   صممممم ة اجلمعمممممة  ذكمممممر كيفيمممممت   وقمممممال: أ مممممه 

 يست ب أن يبطب اإلمام عىل املبر.

 فإن البني  اته عن البني ر وذلك لثنواتفق الفق اء عىل سبية هذا اليشء

- كممممممان اذا أرام أن يبطممممممب خبطممممممب ام ةممممممذ  ن لممممممةر كممممممان   مسمممممم د البنممممممي 

   تمممذ اذا ةاءتممممه اممممرأة ممممن األ  ممممار وقالممم : يمممما -صممملواب رب وسممم مه عليممممه

ا تقمموم علي مما. قممال:  م  ار ف ممأ أمممر  بمم ن ي ممبع لممك أعمموا مما ن ممار  رسممول أيل غ غ م 

 .«خري»
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ا وكما ف بع له الب ار ر وكمان اذا ن ممن الم د مرةمابر فا مذ  البنمي مبر 

بطمب ويسمت ب أن ُي )أرام أن يبطب ي مر بماملبر فيمؤتذ بمه  فل مذا قمال امل مبف: 

 مل يبطب اال عىل املبر.    ملاذا؟ ألن البني (عىل مبر

واألمممممر هبمممما هممممو الت قيممممق لعلممممة ا بطنممممةر ألن ا بطنممممة األصممممأ في مممما أن تنلممممغ 

 ىل مكان مرتفعر فإن ذلك حيقق املق وم من ا بطنة.الباس قاطنةر فإذا كان ع

 )املتن(

فمإذا صمعد أقنمأ عمىل البماس )ويسمت ب أن يبطمب قما,    قال امل مبف: هلذا 

 .(فسلم علي م الم جيلس

 )الرشح(

وخمممممممر  اإلممممممممام لل ممممممم ة قمممممممال اآلن اذا مخمممممممأ الوقممممممم ر واةتممممممممع البممممممماس 

 .(فإذا صعد أقنأ عىل الباس فسلم علي م الم جيلس)امل بف: 

 -اآلن عبدنا مس لتني االبني:

   اجللوس. واملس لة الثانية  التسليم من اإلمامر  املس لة األوم

ف ممممأ ُيرشمممم  لإلمممممام أن يسمممملم اذا ارتقممممذ عممممىل املبممممر؟   هممممذ   أممممما التسممممليم

 املس لة خ ف.

أ مممه ُيسمممن لإلممممام أن فمممذهب اابابلمممة كممم  قمممال امل مممبف ومع مممم الشمممافعية ام 

ام أ ممممه ال  -رمح ممممم اهلل-ىل املبممممرر وذهممممب اابفيممممة واملالكيممممة يسمممملم اذا رقممممذ عمممم

 ُيرش  وال ُيسنر بأ يكر  الس م من اإلمام اذا ةلس عىل املبر.
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ب ممديا واسممتدل القمما,لون عممىل سممبية السمم م ب ممديا ةممابر كمم    السممبنر 

كممان اذا رقممذ عممىل املبممرر سممملم  اال أن  أخرةممه ابممن عممدير أن البنممي  ابممن عمممر

 ااديثني ضعيف وال ي ح سبد .ك  

كممم  ةمماء عبمممه    الممذي تشمممنا بممه املالكيمممة والسممامة األ بمممافر أن البنممي و

ام أن   ديا ابن عمر   ص يح الن ماري ومسملم أ مه وصمف خمرو  البنمي 

قممام عممىل املبممر ام أن خبطممب ومل يممذكر ب  ممه سمملمر فل ممذا القممول بعممدم التسممليم لممه 

 وة ة قوية من البظر.

ف ذ  ةلسة يست ب أن ي يت هبما اإلممام وليسم   لبسنة ملس لة اجللوسأما با

هلممار واألمممر اآلخممر انتظممار املممؤذن  تممذ  بواةنممةر وسممنب اسممت ناهبا فعممأ البنممي 

 يفرغ من جلذانه.

 )املتن(

فإذا صعد أقنأ عىل الباس فسلم علي م الم  ؛ويست ب أن يبطب عىل مبر)  

إلممام في بطمب هبمم المم جيلمس المم يبطمب الم يقوم ا  ر ويقوم املؤذن فيؤذنجيلس 

 .(ا بطنة الثانية

 )الرشح(

َيمما }هممو المذي ُتبمما، بمه األ كممامر وهمو املق مموم بقمول اهلل تعممام:  همذا اآلذان

ممُن َيممُوم  اجُلُُمَعممة   يَن جلَمبُمموا ا َذا ُنمموم َي ل لِ مم ة  م  َمما اِلممذ  اآلذان  :. يعبممي[9]اجلمعممة:{َأُّيه

   .ا رقذ ام املبرالذي يكون بني يدي اإلمام اذ
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ا  وأبمممو بكمممر وعممممر مل يكمممن فيمممه ع مممدهم اال ون مممد أن البنمممي  ممما وا مممد  ر جلذان 

ر كانمم  املديبممة قممد ُيممؤذن اذا رقممذ اإلمممام املبممرر ملمما ةمماءب ا  فممة ام عممث ن 

ا الاني ماانترشب واتسع  ف  دد  ر وةعمأ بمببطقمة   املديبمة ُتسممذ الم،وراءر جلذان 

مممار بيبمممه وبمممني اآلذان األول وهمممي خارةمممة عبمممد السمممو  تق ممما الاني  مممار ف  مممدد جلذان  رين 

سممماعة لممممنر فممماآلذان الثمممايل همممذا ال يتعلمممق بمممه  كممم   ممممن البا يمممة الرشمممعيةر واذا 

علمميكم بسممبتي »قممال:  ر والبنممي أرمنمما أ بمما نبظممر ام عممث ن وهممو خليفممة را ممد 

 .«وسبة ا لفاء الرا دين امل ديني من بعدي

ةر ووةممد بمم ن البمماس قممد يكونممون   أ مم اهلمر هلممذا فعممث ن نظممر ام امل ممل 

  يعبممي: البمماس  الممة كممو م [9]اجلمعممة:{َوَذُروا اُلَنُيممعَ }قممال:  اهلل سممن انه وتعممام

لممون    بيمع و  أ م اهلمر ال ممن بم ن البماس قممد يمدخأ علمي م الوقمم  وهمم ال ي،ا

 اٍن.    ل مر ف رام أن يبن  م ام هذا األمرر ف ذا فعأ؟ أ دد جلذان ال

ا مبممه ام اآلذان الممذي أ دالممه البنممي    صمم ة  وا داالممه هلممذا اآلذان اسممتبام 

 ال نح.

مما وا ممدر اال صمم ة ال ممنحر فإنممه  ن ممن عبممدنا صسممة صمملوابر يممؤذن هلمما جلذان 

ال ي مممرنكم جلذان بممم لر فإنمممه يمممؤذن بليمممأر »قمممال:  يمممؤذن هلممما جلذانمممنير هلمممذا البنمممي 

 .«فكلوا وارشبوا  تذ يؤذن ابن أم مكتوم
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  صممممم ة ال ممممنح ةعمممممأ جلذانممممنير اآلذان األول لمممممن لر وكمممممان    فممممالبني 

  فممممماآلذان األول لمممممن ل وكمممممان   الليمممممأر الليمممممأر واآلذان الثمممممايل البمممممن أم مكتممممموم

 واآلذان الثايل البن أم مكتوم.

ا ال «ال ي رنكم جلذان ب ل فكلموا وارشبموا » قال: فاآلذان األول البني    اذ 

تبنيممممه؛ ألن البمممماس   البمممموم   غفلممممة ر وانمممم  فقمممم  مممممن بمممماب التتعلممممق بممممه األ كممممام

كنممممممريةر في تمممممماةون ام أن يتبن مممممموا  تممممممذ اذا جلذن اآلذان الثممممممايل كممممممان عممممممىل أهنممممممة 

أخممذ هممذ  العلممة التممي كانمم    صمم ة ال ممنحر وأوةممدها    لل مم ةر فعممث ن 

 يوم اجلمعة.

وا في ممممما وعمممممىل ذلمممممك فق ممممماء األم مممممار قاطنمممممة اسمممممت نوا همممممذ  السمممممبةر ورشعممممم

    جلذاننير جلذان قنأ ال  ة وجلذان اذا رقذ اإلمام املبر.

 )املتن(

فمإذا صممعد أقنمأ عممىل البماس فسمملم علمي م الممم ): -رمحممه اهلل-فقمال امل مبف 

جيلس ام فراغ األذان المم يقموم اإلممام في بطمب هبمم المم جيلمس المم يبطمب ا بطنمة 

 .(الثانية

 )الرشح(

اجللسمممة هممذ  قممال الشمممافعي:    ممريةخبطنتممنير تمممت لل   ةلسممة قاآلن عبممدنا 

 بوةوهبار وقال: ال ي ح اذا مل جيلس اإلمام.
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   وأن البنممممي «صمممملوا كمممم  رألتمممممويل أصممممي»: ومليممممأ ذلممممك قممممول البنممممي 

خاطمممبر وكمممأ خبطنمممه ةلمممس   بمممني ا بطنتمممنير وذهمممب األ,ممممة الث المممة األ بممماف 

بممممممماب واابابلمممممممة واملالكيمممممممةر ام أن همممممممذ  اجللسمممممممة يسمممممممت ب هلممممممما  وليسممممممم  ممممممممن 

ر هممأ الوةموبر وسمنب ا م ف   ذلمك همي هممذ  اجللسمة التمي ةلسم ا البنمي 

ا أو ةلس ا من باب الرا ة؟  ةلس ا تعند 

فاجلم ور يقولون: ب  أ ا ةلسمةر ف  ما للرا مة  والمذي يقموي أ ما للرا مةر 

أ مما مل ُيرشمم  هلمما ذكممر مع ممومر فممدل عممىل أ مما للرا ممةر فممإذا كانمم  للرا ممةر مل  مممأ 

 لوةوب.عىل ا

وأمممما الشمممافعي قمممال: الر همممي وأن كانممم  ةلسمممة خاليمممة عمممن المممذكرر اال أ ممما 

  لل  بني خبطنتني واةنتني فدل عىل وةوهبا.

 )املتن(

الممم يقمموم اإلمممام في بطممب هبممم الممم جيلممس الممم يبطممب ا بطنممة )قممال امل ممبف: 

ءة  .(الثانية الم تقام ال  ة فيب،ل في ي هبم ركعتني جي ر في   بالقرا

 )الرشح(

ر اجلمعة ركعتنير وأ   ة ريتانام هبا أمر متفق عليه بني الفق اءر عىل أن 

  ر في  .جُي 

يممرم في مما ذكممر مرشممو ر فإ مما عممىل قممدر العممرفر ومل يممذكر أ ممد بم  أ بمما قلبمما: مل 

ا هلذ  اجللسةر بأ هي ةلسة عىل قدر ما يسرتيح الم يقوم.  من الفق اء   ديد 
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ون من تكلمبما   المدرس املماىل عمىل   خبطمب اذاالم بمني امل مبف أ مه قمال: 

عممممىل ا بطنممممة الرشممممعية فيشممممرت، في مممما أقمممموال  هممممأ ُ مممممأ خبطنممممة البنممممي ا بطنممممةر 

وأفعالر أم أ ا ُ مأ عىل ا بطنمة الل ويمةر فم  ُيشمرت، في ما  ء ممن ذلمكر وبيبما 

 هذ  املس لة.

 )املتن(

 ممممر فممممي   قممممام ال مممم ة فيبمممم،ل في ممممي هبممممم ركعتممممني جيالممممم تُ  ) قممممال امل ممممبف:

ءة  .(بالقرا

 )الرشح(

    . اجلمعة ركعتني ة ريتنيقلبا هبا باإلمجا  عىل أن 

ممممممار ذكممممممر األ كممممممام  هبمممممما بممممممدأ اإلمممممممام يفممممممر  عممممممىل املسمممممما,أر فلمممممم  أكمممممممأ تقرين 

والرشممممو، واألمممممور املسممممت نةر وذكممممر ال ممممفةر فنممممدأ يفممممر     الممممة ممممما اذا اختممممأ 

 رش، أو ركن من اليشء الذي تقدم.

 )املتن(

 .(فمن أمرك معه مب ا ركعة أمت ا مجعة)امل بف: قال 

 )الرشح(

وصمىل هبا عبدنا مس لة   أن من ةاء واإلمام يبطمبر واسمتمع ام ا بطنمةر 

 معه ف ذا ال ا كال وهذا األفضأ واألوم.

  -:اذا ةاء انسان مت خر ام ص ة اجلمعةر ف و عىل  التني
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أقمأ ممن  :يعبميرك معه  ء  وأما أ ه ال يد -2ركعةر  هأما أن يدرك مع -1

ركعممةر فإممما أن يممدرك ركعممةر فمم كثرر وأممما أن ال يممدرك ركعممة ف قممأر فإممما اذا أمرك 

ركعمممةر فالمممذي عليمممه مجممماهري الفق ممماء ومبمممه األ,ممممة األربعمممة عمممىل أ مممه يضممميف الي ممما 

 .«من أمرك ركعة من ال  ةر فقد أمرك ال  ة»قال:  ألن البني أخت ار 

  «  فقممد أمرك اجلمعممةمممن اجلمعممة مممن أمرك ركعممة»ي: و  روايممة عبممد البسمما,

 واسبامها ص يح.

ممممع اإلممممام   صممم ة اجلمعمممةر أ مممه يضممميف ال خممم ف   أ مممه اذا أمرك ركعمممة 

الي مما الثانيممةر وقممع ا مم ف اذا أمرك أقممأ مممن ركعممة كمم ن يممدرك اإلمممام   التشمم در 

 أو يدركه بعد ما رفع من الركو ر ف  هو ااكم   ذلك؟

كرناهممممما   فضممممميلة اجلمعمممممةر أو   فضممممميلة اجل عمممممة التمممممي ذكرناهممممما   ن مممممن ذ

خممممالف   ااكممممم هممممم  خمممم ف املالكيممممةر أممممما هبمممما   مسمممم لة ااكمممممر قلبمممما: الممممذي

: اذا أمرك ركعة أضاف الي ا ركعة.  السامة األ بافر فاجلم ور قالوا

ا فاتتممه اجلمعممةر ف بممد أن ي مملي ا   : اذ  ر واذا أمرك أقممأ مممن ركعممةر قممالوا ا  ممر 

: ممن أمرك أي ةم،ء ممع اإلممام -رمح مم اهلل–وقال أبو  بيفمة والسمامة األ بماف 

   ص ة اجلمعةر فإنه ي لي ا مجعة. 

ر وأمركممممه ا تممممذ   روايممممة   مممممذهب أن  بيفممممة عممممىل أ ممممه لممممو أن اإلمممممام سمممم 

 . ا  امل موم   س و ر فإنه ي لي ا مجعةر وال ي لي ا   ر 



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                               (                            40رشح كتاب عمدة الفقه )

 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

10 

 مممممه ةممممماء  مممممديثان  اهر ممممما التعمممممار ر وقلبممممما: سمممممنب ا ممممم ف   ذلمممممكر أ

 مم ةر مممن أمرك ركعممة مممن ال»: ااممديا الممذي تقممدم ورش بمما  هممو قممول البنممي 

  فممإن مف ممموم امل الفممةر عمممىل أ ممه ممممن مل يممدرك ركعمممةر مل يمممدرك «فقممد أمرك ال ممم ة

 ال  ة.

 أن البنمي  "ال م ي ني"وأما أبو  بيفة كذلك استدل باامديا المذي   

ر وما فاتكم ما أمركتم »قال:   .«ف قضوا ف لوا

وهممذا كممم فاتممه؟ فاتممه ركعتممانر ف بمممد أن ي ممي ركعتممانر وتكلمبمما عممىل همممذ  

 املس لة ووض باها.

 )املتن(

 .(ا واال أمت ا   ر  )قال امل بف: 

 )الرشح(

ر  ا ا لمميس لممه  كممم اجلمعممةر فُيلمم،م بمم ن ي مملي ا   ممر  أل مه مل يممدرك الركعممةر فممإذ 

 ألن  بيفة. وهو قول األ,مة الث د خ ف ا

 .امل بف فر  عىل هذ  املس لة ال الة مسا,أ

 )املتن(

وكممذلك ان نقممع العممدم أو خممر  الوقمم  وقممد صمملوا ركعممة أمتوهمما ) وقممال:

 .(مجعة

 )الرشح(
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أمممممما أال وهمممممو   عمممممدم اإلمراك الكمممممير وهمممممو أمممممما أال ُيمممممدرك معمممممه ال ممممم ةر و

اذا اختمأ أي  ء   ف ي ال الة مسما,أ يكتمأ العدمر وأما أال يدرك وق  اجلمعة

 رتب علي ا امل بفر أ ا تبتقأ من اجلمعة ام الظ ر.

وبيباهممممما وبيبممممما في ممممما ا ممممم فر ممممممن أمرك ركعمممممة ممممممع اإلممممممام  املسممممم لة األوم:

.   م أضاف الي ا أخرى. ا   ن مل يدرك معه ركعةر سي لي ا   ر 

 .)اذا خر  الوق (قال:  املس لة األخرى: 

أممراءهم بطنةر وهذ  كان    ع د ببي أميةر فمإن اذا طول اإلمام مث     ا 

يبطيلممون   ا بطنممةر  تممذ كمم  قيممأ: تكممام الشمممس أن ت ممربر لبطممول ا بطنممة  كممانوا 

وأطممممال   ولتمممم خري ال مممم ةر فممممإذا فعممممأ اإلمممممام ذلممممك؛ ب يمممما أ ممممه أخممممر ال مممم ة 

ا بطنمممةر  تمممذ قمممارب وقممم  الظ مممر أن يمممر ر أو خمممر  وقممم  الظ مممرر فممم  يكمممون 

 مممبف: نفممس ااكممممر فممإذا أمرك ركعممة   وقممم  اجلمعممة يضممميف ااكممم؟ قممال امل

الي ا أخرىر أما اذا كان قد خر  الوق  ومل يكتممأ فيمه ركعمة وا مدةر فإنمه ُيلم،م 

ر وهمممي نفمممس املسممم لة التمممي قلباهممما   قمممول البنمممي  ا ممممن أمرك »: بممم ن ي مممي   مممر 

 .«ركعة من ال  ة

ر وممممن أمرك هبممما فممماجلم ور يقولمممون: ممممن أمرك الوقممم  وممممن أمرك الفضمممأ

ااكمممم بالبسمممنة لل معمممةر فممممن صمممىل اجلمعمممةر وأوقمممع ركعمممة ماخمممأ الوقممم ر فإنمممه 

 يضيف الي ا األخرىر وأن كان  خار  الوق .

. ا  أما اذا مل يدرك ركعة من الوق ر فإنه ي ي أربعةر وي لي ا   ر 
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 :.......  البطالب

ء الشمممميخ مجعممممةر اآلن  كممممم عممممامر ألن املبفممممرم ممممما ي ممممي : هممممذا ااكممممم سمممموا

ر ف ممممذا    كممممم اإلمممممامر    كممممم اإلمممممام اذا أخممممر؛ ب يمممما  ا املبفممممرم ي ممممي   ممممر 

 .ُأخرب ام أن خر  الوق ر فإ ا ال ت ىل مجعةر ألن اجلمعة مقيدة بالوق 

 )املتن(

  ممرا وكممذلك ان نقممع العممدم أو خممر  الوقمم  وقممد صمملوا )قممال امل ممبف: 

 . (ا واال أمتوها   ر    ركعة أمتوها مجعة

 ح()الرش

   لفن بالواو يعبي: بالبسنة لل  عة مع اإلمام.(ا واال أمتوها   ر  )قال: 

التممي هممي مممن أمرك الركعممةر ومممن أمرك الوقمم ر  املسمم لة األومتكلمبمما عممن 

 بقي معبا بالبسنة للعدم.

ا معيب ممار وبعضمم م مل يشممرت،ر الممذي مل وقلبمما: العممدم   ان الفق مماء ا ممرت، عممدم 

ال أ م قالوا: البد أن يكون العدم كنمرير ب يما يقموم يشرت، من؟ هم املالكيةر ا

سمكبذ ويقموم هبمم املكمان؛ فم  يقمأ عمن أربعمة  وقمد ال ي،يمد عمىل األربعمنير هبم ال

ار البممد ر وقممد ال ي،يممد عممن األربعممنير عممن أربعممة ال يقممأ يعبممي: البممد أن يكممون عممدم 

ا أن  ا كنري   .يكون عدم 

: ُيشرت، العدم اختلفوا     كم ُيشرت،؟والذين قالوا
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: أربعممممني. وقممممال اإلمممممام أبممممو  بيفممممة: المممم د مممممع  فالشممممافعية واابابلممممة قممممالوا

 اإلمام يعبي هم أربعة.

  فمممممإذا قمممممأ العمممممدم كيمممممف يكمممممون اآلن سممممموف نفمممممر  عمممممىل ممممممن ُيشمممممرت، العمممممدم

 ااكم؟ أل ك أ   تقول: ب ن العدم رش،   ص ة اجلمعةر كا رتا، البط ارة. 

ن من نبظمر اآلن عبمدنا   صم ة اجلمعمةر  ر؟فإذا قأ العدمر مماذا يكمون األمم

عبممدنا خبطنممةر وعبممدنا صمم ةر فبق ممان العممدم قممد يممدخأ عممىل ا بطنممةر وقممد يممدخأ 

 ال  ة.عىل 

المذي يشممرت،  -رمحمه اهلل-اذا مخمأ نق مان العمدم عمىل ا بطنممةر فم بو  بيفمة 

األربعمممةر يقمممول: ان نق مممان العمممدم ال يمممتكلم أو ال حيكمممم   ا بطنمممةر وانممم  حيكمممم 

عممممىل ال مممم ةر ألن ا بطنممممة هممممي عنممممارة عممممن ذكممممرر والممممذكر اذا تقممممدم ال مممم ةر ال 

 ُيشرت، فيه العدم كاآلذان.

ف و قال: العدم صمح مبطلموبر لكمن مبطلموب لل معمةر ولميس لل بطنمة فم  

 يؤالر عبد أن  بيفة نق ان العدم وأن قأ عن األربعة. 

قممممع العممممدم عممممن أممممما الشممممافعية واابابلممممةر فيقولممممون: أن العممممدم يممممؤالر فممممإذا ن

ا؛ ألن العممدم عبممدهم رش، كالبط ممارةر  األربعممني   ا بطنممةر البممد أن ي مملي ا   ممر 

 ةبطنمممواذا فقمممدب البط مممارة ببطلممم  ال ممم ة  فكمممذلك اذا نقمممع العمممدمر ببطلممم  ا 

 . ا  وي لي ا   ر 
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ا معيب ممار ف بمد أن يكمون العمدم كنمري تقمموم  أمما املالكيمة فمإ م مل يشمرتطوا عمدم 

  وقلبما: بم ن أن همذ  املسم لة   مسم لة العمدمر   المدرس املماىلهبم اجل عةر بيبا 

ا معيب مممار وأن العمممرة بممماألمر األكمممرر المممذي  األوةمممه واألقممموى أ مممه ال ُيشمممرت، عمممدم 

ملمما خبطممب ون،لمم   أن البنممي  "ال مم ي ني"يقمموي هممذا ااممديا الممذي ةمماء   

ا ا}فممممممي م سممممممورة اجلمعممممممةر  مممممماَرة  َأُو هَلُممممممو  َ    َوا َذا َرَأُوا ِت 
مممممموا ا َلُيَ مممممما َوَتَرُكمممممموَك َقمممممما,   {نَفضه

عرشمر فل مذا بم  أ مه ال  أن الذي بقمي االبما "ص يح مسلم"  الن    [11]اجلمعة:

ُيشرت،   النداية ال ُيشرت،   االستدامةر وعىل هذا القمول يكمون أقموى   عمدم 

 اال رتا، العدم.

 )املتن(

 .(ا   ر   ة ام كو اانقلن  من كو ا مجعان نقع العدم )فقال امل بف: 

 )الرشح(

 نق ان العدمر ن ن قلبا أما يدخأ عىل ا بطنةر وأما يدخأ عىل ال  ة.

هبما كل مم يقولمون: يمؤالر عبمد أن  اذا مخأ نق ان عىل ال م ةر ف مأ يمؤالر؟

 بيفممة وعبممد األ,مممة الشممافعية واابابلممةر اال أن الشممافعي عبممد    املممذهب قممولني 

 لعدم هأ هو رش، للندايةر أو رش، ل ستدامة؟ وهو اال رتا،ر وا رتا، ا

قمولني   املممذهبر مما معبممذ همذا؟ اذا قلمم  بم ن العممدم رش،   االسممتدامةر  

ف بد أ ه ملا كر اإلمام وقال: اهلل أكر   اجلمعةر البمد أن يكمون العمدم همذا كلمه 
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 موةومر أربعمني ف ليمدر لمو نقمع همذا العمدم ببطلم  ال م ةر وانتقلم  ممن كو ما

ا.مجعة ام كو ا     ر 

أما اذا قل : ب ن العدم هو رش،   االبتداءر ولميس   االسمتدامةر فقم  ملما 

 البد أن يكون العدمر اذا نقع خ ل ال  ة ال يؤالر.يقول اإلمام: اهلل أكرر 

 :.........البطالب

ف اآلن   مسممممممم لة الرشمممممممطيةر واضمممممممح اآلن مسممممممم لة : ال هبممممممما ا ممممممم الشممممممميخ

 املذهب الشافعي.

 :........البطالب

 ا بطنة تكلمبا علي ار فقلبا: اذا نقع انت  . أما : الر عىل ال  ةرالشيخ

همممممأ الرشممممم، ل سمممممتدامة أو أمممممما بالبسمممممنة لل ممممم ة عمممممىل ممممممذهب الشمممممافعي  

 ل بتداء؟

ا البممممد أن تست مممم ب ال رشمممم،   ال مممم ة كل مممما  اذا قلمممم : ل سممممتدامةر فممممإذ 

ا.  فمتذ نقع؟ ببطل  ال  ةر أو انتقل  ام كونك   ر 

أما اذا قل :   االبتداءر يعبي اذا ابتدئ ال م ةر يلم،م أن يكمون العمدمر اذا 

نقمممع   خممم ل ال ممم ةر ال يمممؤالرر  تمممذ يقمممول الشمممافعية:  تمممذ ولمممو بقمممي معمممهر 

         وا د؛ أل م يكونان االبني وتقوم هب  اجلمعة. 

هبممما امل مممبفر سممم ب املسممم لة مثمممأ  مثمممأ مممما قمممال -رمحمممه اهلل-اإلممممام أمحمممد 

الوقمم ر فقممال: اذا كمممان ي ممي ونقممع العمممدمر لكممن كممان أمرك معمممه ركعممةر يعبمممي 
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ر  ممع اإلممام   الركعمة األوم أربعمنير المم  ر صلوا -عىل مذهب اإلمام أمحد-مث  

 ضيف الي ا أخت ا.نق وا ولو بقي وا د ال  ر ر ملاذا؟ أل ه صىل ركعةر في

ا.  أما اذا نقع العدم قنأ أن يركع الركعة األومر فتبقلب ال  ة   ر 

 )املتن(

 .(وكذلك ان نقع العدم أو خر  الوق  وقد صلوا ركعة) امل بف قال:

 )الرشح(

يعبمممي: ونقمممع العمممدم بعمممد ال ممم ة الركعمممةر فمممإذا صممملوا ركعمممة بعمممدم أربعمممني 

   .البقع   الركعة األوم ان  يرض اذا ُوةدونقع   الركعة الثانيةر ال يرض  و

ا رش، اإلممام أمحمد عمىل أ مه يكمون   االبتمداء   الركعمة   فيكمون يتوسم  فإذ 

 بني الرشطني لإلمام الشافعي.

 )املتن(

  وكممذلك ان نقممع العممدم أو خممر  الوقمم  وقممد صمملوا ركعممة أمتوهمما مجعممة) 

 .(واال أمتوها   را 

 )الرشح(

ون: من اإل مكاالب التمي تقمع عمىل ممذهب اجلم مورر السامة األ باف يقول

ا؟  متذ يقلب اإلنسان من كو ا مجعة ام كو ا   ر 

ةممممدب أل ممممك مممممث   اذا ةلمممم  عممممىل قممممول اجلم ممممورر اذا ةلمممم    اجلمعممممة وو

ا؟ اإلمام   التش در ماذا تبوي:  هأ تبوي مجعة أو تبوي   ر 
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ونيممة اإلمممامر فلمم  يسمملم أل مما البممد أن ال  تلممف نيتممك يقولممون: تبمموي مجعممةر 

. ا  اإلمام تبقلب نيتك ام كونك ت ي   ر 

 )املتن(

 .(وال جيول أن ي ىل   املرص أكثر من مجعة)قال امل بف: 

 )الرشح(

 تعدم اجلمعة   املرص الوا در هأ جيول أم ال جيول؟هذ  مس لة أخرى هي 

 مرص وا د. والذي عليه مجاهري الفق اء عىل أ ه ال جيول ا داد مجعتني  

وأ مد ا لفماء األربعمةر مل تكمن   املديبمة  والدليأ عىل ذلك همو أن البنمي 

اال مجعممة وا ممدةر وكممان أهممأ العمموال وأهممأ قنمماء يمم دون وي مملون   مسمم د البنممي 

. 

وأول مجعممة ُأ ممدال  الانيممة كانمم    ب ممدامر ملمما كممر العممدمر وكممان ي مملون   

صمممملوا با ممممار ر فلمممم  صمممملوا  مسمممم د وا ممممدر وضمممما  املسمممم د ب يمممما أن البمممماس

 با ار  كان ب وارهم  رر فل لم ام سق  ناس   الب رر ف توا.

فنعمممممد ذلمممممك أفتمممممذ الفق ممممماء لوةممممموم الرضمممممورة بممممم ن تعمممممدم اجلمعمممممة   املرصممممم 

 الوا د اذا ُوةدب؛ لذلك علة ُوةدب بالرضورة.

ا ال جيمممول أن  أمممما اذا كمممان للنلمممد ةمممامع كنمممرير ب يممما يشممممأ كمممأ البممماسر فمممإذ 

حيمممدد مجعممممة الانيممممةر فاجلمعممممة الثانيممممة ُ ممممدد اذا ُوةممممد هلمممما الممممداعير ووةممممدب هلمممما 

 الرضورةر واال بقي عىل مجعة وا دة.
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 )املتن(

وال جيمممول أن ي مممىل   املرصممم أكثمممر ممممن مجعمممة اال أن تمممدعو )قمممال امل مممبف: 

 .(اااةة ام أكثر مب ا

 )الرشح(

 الانية.   ف   ر    ا داد مجعةوقد بيب ا امل بف واستدعاها

 )املتن(

  ويتبطيممب  ويلممنس المموبني نظيفممني  ويسممت ب ملممن أدممذ اجلمعممة أن ي تسممأ) 

 .(وينكر الي ا

 )الرشح(

ر فقمال: يسمت ب األمور املست نة بالبسنة للم مي تل،ممه اجلمعمةهبا بدأ   

يتبطيممبر وأن ينكممر وأن يلممنس أفضممأ الثيمماب  ف ممذ  أربعممة أمممور بمم ن ي تسممأر وأن 

.ي الابتة عن البني ندب الرش  الي ا  وه  ر أما قوال  وأما فع  

ر فمإن المذي عليمه مجماهري الفق ماء بمأ هو ال سأ لألمر األول الذيفإذا ةلبا 

  تذ ُ كي فيه اإلمجا ر عىل أ ه ُيست ب ال سأ يوم اجلمعة. 

و  روايممة عبممد اإلمممام أمحممد عممىل أن ال سممأ واةممبر لكممن املممذهب أ ممه لمميس 

يموم اجلمعممة  مممن اغتسمأ»بمني وقمال:  ألن البنممي  بواةمب كم  قممال هبما امل مبفر

  ديا   سبن الرتمذي. «فن ا ونعم ر ومن توض  ف  ب س
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غسأ يوم اجلمعمة واةمب »قال:  وُبيب  العلة   اجياب ال سأ فإن البني 

ر ال ُ مممأ عممىل الوةمموبر ر ف ممذ  األلفممات التممي ةمماءب عممن البنممي «عممىل حمممتلم

   -ل ا عىل البدب  أمرين االبني:بأ ُ مأ عىل البدبر والذي مح

اامممديا   الن مممارير أن عمممث ن بمممن عفمممار ن مممن مممما قلبممما: بممم ن  األممممر األول:

ممما المممايل : العلمممة   ا داالمممه جلذان كممم    صممم يح عمممث ن بمممن عفمممان أ مممدد جلذان    قمممالوا

الن مممارير ممممن  مممديا مالمممك وأخرةمممه مالمممك   املوطممم ر عمممىل أن عممممر كمممان عمممىل 

هممو عممث ن وقممال لممه عمممر وهممو عممىل املبممرر أي سمماعة ور فممدخأ رةممأ املبممر يبطممب

قممال: واهلل يمما أمممري املممؤمبني ممما أن سمممع  اآلذان  تممذ تركمم  وتوضمم ب  ؟هممذ 

ا ما . يعبي:  تمذ وةل . فقال عمر: والوضوء ألض  ر يعبمي: مما اغتسمل أ مك ألض 

يممروا بمم ن ال سممأ للوةمموبر مل يكونمموا وعممث ن مل عممىل أن عمممر والبمماس   حمرضمم 

 و ل ست ناب.وان  ه

 مممممن  ممممديا عا,شممممة  قالمممم  "ال مممم ي ني"والممممذي يؤكممممد هممممذا ااممممديا   

. يعبممي: كممأ وا ممد م بممة أ فسمم م( )كممان البمماس :-رىل اهلل تعممام عب مما-عا,شممة 

يشممممت أ لبفسممممهر فكممممانوا اذا ةمممماءوا ام اجلمعممممةر وةممممدب مممممب م روا,ممممح فقممممال هلممممم 

 .فنيب  العلة ر«اغتسلوا »:  البني 

لممةر يعبمممي لمممو كممان ال سمممأ واةمممبر مل يشممرت، فيمممهر همممأ ال ُيبممما، بعالوةمموب 

فيك را, ةر أو ليس  فيك را, ة؟ فإنه واةب حمضر ولكمن ملما بيبم  أن العلمة 

 ال سأ. االةت  ر فسن هلم البني أ ه ملا وةدب مب م الروا,ح ومكان 
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اال أن   ال سممأ عبممدنا أمممرين االبممني   فنممني امل ممبف هبمما أ ممه يسممت ب ال سممأ

قته  فالمذي عليمه مجماهري الفق ماء عمىل أ مه اذا طلمع الف مرر فمإذا اغتسمأ هر أما ووقت

بعممد الف ممرر فيعتممر غسممله غسممأ مجعممة  اممما اذا اغتسممأ قنممأ الف ممر فمممث   اإلنسممان 

ن قنممأ الف ممر الممم ي تسممأر الممم يكممون هممو يقتكممن عليممه ةبابممة يمموم ا ممميسر فيسممت

معةر أن يكمن غسأ اجل غسأ اجلمعةر ف ذا ال ي د  عليه غسأ اجلمعةر فرش،

 بعد طلو  الف ر. هذ  املس لة األوم.

حر ألن ال سمأ ا ال سمأ بمالرواهي هأ يشمرت، أن يت مأ همذ املس لة الثانية:

هبممما قلبممما ممممن أةمممأ اجل عمممة وممممن أةمممأ ال ممم ةر ف مممأ يكمممون منمممارشة بعمممد ال سمممأ 

   البد أن ُيشرت، ذلك أم ال؟ حالروا

كر ال ُيشممممرت،   ات ممممال وقممممع ا مممم فر اجلم ممممور يقولممممون: ال ُيشممممرت، ذلمممم

 ال سأ بالرواح.

أن يت مممأ ال سمممأ بمممالرواحر  تمممذ يقمممول خليمممأ   وقمممال املالكيمممة يشمممرتطوا 

 خمترص : 

 وسممممممممممممن غسممممممممممممأ بممممممممممممالرواح ات ممممممممممممأ

 

 يعيمممممممممممممد  ممممممممممممممن نمممممممممممممام أو ممممممممممممممن أكمممممممممممممأ 

ف لممممممك يقممممممول: أن ال سممممممأ هممممممذا رُش  مممممممن أةممممممأ ال مممممم ةر ف بممممممد أ ممممممك اذا  

 مممدال  البمممد أن تعيمممد ال سمممأ اغتسمممل  تمممذهب منمممارشة ام املسممم در فلممموا أ مممك أ

  تذ ُيسمذ غسلك غسأ مجعة.
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وهممي   وهممذ  مسمم لة وقممع في مما ا مم فر أمممام اجلم ممور فيقولممون: ال ُيشممرت،

 غسأ اجلمعةر هأ هو ليوم اجلمعةر أو لل  ة؟

 ننه وأمر هبذا ال سأر وقلبا: األمر ل ست ناب. فإن البني 

 همذ  املسم لةر املمرأة   أو لل  ة؟ الذي يرتتمب عمىل هأ هو لذاب اجلمعة 

ا االسمممت ناب عبمممد همممؤالء  النيممم ر والبطفمممأر فمممإذا قلممم  غسمممأ ليممموم اجلمعمممةر فمممإذ 

 الباس كل م.

ا ال ي تسممممأ اال مممممن ي ممممي  أممممما اذا قلمممم  بمممم ن ال سممممأ خممممات بال مممم ةر فممممإذ 

ليممموم اجلمعمممةر  ف بممماك قمممولني عبمممد الفق ممماء المممذين يقولمممون: بممم ن ال سمممأ .اجلمعمممة

ة يمموم عيممدر و  يمموم العيممدر ُيسممت ب االغتسممال للبمماس يقولممون: ألن يمموم اجلمعمم

كل مممر ألن فيممه ا  ممار لشممعرية هممذا العيممدر فل ممذا ال سممأ ال يقترصمم عممىل اجلمعممةر 

وانمممم  يقترصمممم عممممىل اليممممومر وهممممذ  املسمممم لة بسممممبط ا مالممممك   املوطمممم ر وان  مممماء اهلل 

ا اذا ةلبا ام ذلك املكان.  سوف نتباوهلا ةيد 

ل سمممأر والتبطيمممبر وكمممذلك همممو مسمممت بر فمممإن قلبممما ممممن املسمممت ناب همممي ا

وبكمممر فإنمممه قمممد  الرةمممأ اذا ممممس   طيمممب أهلمممه وةممماء ام اجلمعمممة»قمممال:  البنمممي 

. وهذا البطيمبر واألممر اآلخمر المذي همو التنكمرير وهمو «ُي فر له من بني اجلمعتني

ا ام اجلمعمة  ألن البنمي  ممن ةماء   السماعة األوم فكم    »قمال:  المذهاب منكمر 

ممممما أو مةاةمممممة أو بيضمممممةدنمممممقمممممرب ب التنكمممممري يممممموم  بمممممدب  فل مممممذا يُ «ة أو بقمممممرة أو كنش 

 اجلمعة.
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 )املتن(

 .(ويلنس الوبني نظيفني)قال امل بف: 

 )الرشح(

ممما بممال أ ممدكم ال »قممال:  "صمم يح مسمملم"   البنممي وهممذا يسممت بر ألن 

. فل مذا ُيبمدب أن يكمون لإلنسمان «يت ذ الوبنير الوب ليموم اجلمعمةر والموب مل بتمه

ممما يسمممتعمله ليممموم اجلمعمممةر الو ممما نظيف  قمممال:  وأفضمممأ الثيممماب النممميض؛ ألن البنمممي ب 

 .  «هي خري الياببا»

 ريمموم اجلمعممة يقممدم النيمما ر ويمموم العيممد يقممدم اجلديممداال أ ممه البممد أن يبظممر 

فيوم اجلمعة تلنس النيا  ولو كمان عبمدك اجلديمد ممن غمري النيما ر ويموم العيمد 

 نيا . تلنس اجلديد ولو كان عىل غري ال

 )املتن(

فان ةاء واإلمام يبطب مل جيلس  تذ   ويتبطيب وينكر الي ا)قال امل بف: 

بطب اال اإلمام أو من كلمه وال جيول الك م واإلمام ي  ي ي ركعتني يوة، في  

 .(اإلمام

 )الرشح(

 اهلل سممممن انه وتعممممامامل ممممبف هممممذا النممممابر وهممممي أن هبمممما مسمممم لة خممممتم هبمممما 

مممُتوا }ل: بر وقمممان ممماأوةمممب   القمممرجلن اإل ُعوا َلمممُه َوَأ    ُن َفاُسمممَتم  َئ اُلُقمممُرجل َوا َذا ُقمممر 
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ممممونَ  همممممذا    :-رىل اهلل عب مممما-عا,شممممة   قالمممم  [204]األعممممراف:{َلَعِلُكممممُم ُتُرمَحُ

 ا بطنة اجلمعة. 

كممم     مممديا  اذا قلبممما: وةمممب اإلن ممماب   يممموم اجلمعمممةر وأكمممد  البنمممي 

ل موبر واذا قلم  ل ما نك: صمه   اذا قل  ل ا نك: أ  م  فقمد»أن هريرة: 

 .«ال مجعة له اومن ل 

ا وةب اإلن اب   يوم اجلمعةر اذا كمان اإلممام عمىل املبمرر اال أ مه وقمع  فإذ 

مس لة التي هي ص ة الركعتان ملن ةاء متم خر واإلممام عمىل املبمر بالبسمنة لت يمة 

 املس د.

فمممإذا  نمممي أمممما كممم  قمممال ال ممم ان: فكمممان ال ممم ابة ي ممملون  تمممذ يمممر  الب

: حيممرم  خمر  البنمي  مل ي ممأ ممب م أ مدر أل ممم كمانوا ماخمأ املسمم در هلمذا قمالوا

لكمممن وقمممع ا ممم ف   المممركعتني التمممي  ممما  يتممما ال ممم ة اذا بمممدأ اإلممممام ا بطنمممةر 

 املس در هأ ي لي   أو ال؟

وقممممع ا مممم ف   همممممذار فممممذهب األ بمممماف واملالكيمممممة ام أ ممممه ال ُيرشمممم   يمممممة 

ان اإلمام يبطبر فإذا ةل  ام املس در وكمان اإلممام يبطمبر ومل املس در اذا ك

تكن ركع  الركعتنير ف بد أ ك تمدخأ وِتلمسر وتسمق  عبمك المركعتنير همذا 

 مذهب اإلمام أبو  بيفة ومالك.

أ ه ُيسن كم  قمال امل مبف: صم ة ركعتمني اال أ مه وذهب الشافعية وأمحد ام 

 يفف في   ويت اول في  .
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واأل بمممافر اسمممتدلوا باأل اميممما التمممي قلباهممما: ممممن قمممال ل ممما نه  املالكيمممة

 : من لعب بااىصر فقد ل ا.    فقد ل ار و  رواية مسلم ك  قالأ

بني عىل أ ه أمنذ  ركمة ممع ال مرير تعتمر ل مور وقمال: لمو نقمول: لمه  فالبني 

صممم ة المممركعتني تقت ممم عمممم   أومر ألن صمممي ركعتمممني  فيكمممون الل مممو ممممن بممماب 

: أ "صممم يح قمممال كممم     وةمممدنا ان البنمممي كثمممرر اال أن الشمممافعية واابابلمممة قمممالوا

اذا ةلمممم  واإلمممممام يبطممممب فاإلمممممام فمممم ركع »وهممممي روايممممة خاصممممةر قممممال:  مسمممملم"

 .  وهي رواية ص ي ة عن البني  «ركعتني وِتاول في  

 ية املس د اذا كمان اإلممام يبطمب أقموى    ة الركعتنيبقول يكون الهلذا 

 يمما الممدليأر فمم   ممر  اذا كممان اإلمممام يبطممب ومخممأ اإلنسممان متمم خرر أن مممن 

 .ي ي ركعتني اال أ ه ك  قال امل بف: ويت اول في  

 : ..........البطالب

املسممممممم لة همممممممذ  وقمممممممع في ممممممما  ؟جلذان اجلمعمممممممة اآلذان األول أو الثمممممممايل: الشممممممميخ

ممما يقممول  واذا  اذا جلذن املممؤذن مثممأ»قممال:   جلذنر البنممي ا مم فر وهممي؛ ألن اذا 

 .«انت ذ الدعاء واس لوا غ الوسيلة

: اذا تعمممار  أممممران يمكمممن أن يتمممداركا ممممع بعمممضر فإنمممه يبتظمممر  فل مممذا قمممالوا

 تذ يكمأ اآلذان الم ي مي ركعتمنير واآلخمرين يقولموا: الر ي مي منمارشةر ألن 

ا مل تمممدخأ  وا   الب مممير هلمممذا ال ممم ابة كمممانمممما مام اإلممممام مل يمممدخأ   ا بطنمممةر فمممإذ 
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 -رمحممممه اهلل-يتكلممممون ممممما مل يممممر  اإلنسممممان أو اإلمممممام عمممىل املبممممر  اال أبممممو  بيفممممة 

 مام ام املس د  رم ال  ة وحيرم الك م.يقول: جمرم مخول اإل

اجلم ممور يقولمموا: ال  رمممان ال مم ة ك رمممان الكمم م اذا فممار  عممىل املبممرر 

ر ويمؤذن في مي ولمو كمان وبدأ يبطبر فإن األوم أ ه اذا مخأ واإلمام عمىل املبمر

    يؤذن ويت اول في  .

 )املتن(

فان ةاء واإلمام يبطب مل جيلس  تذ ي مي ركعتمني يموة، )قال امل بف: 

 .من  ديا ةابر "ص يح مسلم"  ك  هو الاب    (في  

 .(بطب اال اإلمام أو من كلمه اإلماموال جيول الك م واإلمام ي)

 )الرشح(

فق ماءر اال قمول الشمافعي   اجلديمد فمإن الشمافعي وهذا الذي عليمه مج مور ال

ا حيممممممرم الكمممممم مر اال اإلمممممممام    القممممممديم كممممممان يقممممممول: بمممممم ن اإلن مممممماب واةممممممبر اذ 

هممممممةر وال يعتممممممر مممممممن بمممممماب  الشممممممافعي   اجلديممممممدر فقممممممال: يعتممممممر مممممممن بمممممماب الكرا

 الوةوب. 

قلممم  ل ممما نك أ  ممم   »قمممال:  ر همممو أن البنمممي وسمممنب ا ممم ف   ذلمممك

 .«فقد ل وب

ةاءنممما  مممديثان االبممانر  ممما صممم ي ان  اهر مما يمممالف همممذ  اامممديار  لكممن

كمممان يبطمممب فمممدخأ عليمممه أعمممران وقمممال يممما رسمممول اهلل: قمممد  فقمممد ةممماء أن البنمممي 
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معممممممما   صممممممم ة  هلكمممممم  املا ممممممميةر وهلمممممممك الرضمممممم ر فمممممممامعوا اهلل لبممممممما. البنممممممي 

 االستسقاء.

ال. . قمال: «أركعم  ركعتمني؟» :لبنمي اقمال و   ديا جلخر مخمأ رةمأ ف

 .«قم فاركع ركعتني»قال: 

ر فقمال اإلممام وتكلمم رةمأ ممع البنمي  ف با ةاءنما أ اميما تكلمم البنمي 

الشافعي ملا وةدب   همذين اامديثني وقمع الكم م   أ بماء ا بطنمةر فامحمأ قمول 

  وةمموب اإلن ممابر عممىل البممدب ولمميس عممىل الوةمموبر هممذا مسمملك  البنممي 

 اإلمام الشافعي   اجلديد.

رم الكم م وجيممب اإلن مماب   كم  قممال امل ممبف هبمار قممال: يممح اجلم ممورامما 

 :ا بطنةر اال    التني االبني

من كلمه اإلممام فمإن اإلممام يكلمم ممن  ماء وهمو خمار  عمن الب مير ألن  -1

 .كلم رةلني االبني ك  ةاء عبه البني 

ر فيقممول اجلم مممور: أو مممن يكلمممم اإلمممام كممم  ةمماء العمممرن وكلممم البنمممي  -2

يستثبذ من وةوب اإلن اب و ريم الك م   ا بطنمة  مالتني االبمنير فم ذا فعمأ 

 اجلم ور؟ 

: ن مممأ الب مممي عممىل الكمم م مممن بممماب العمممومر لكممن نسمممتثبي  اجلم ممور قممالوا

 مبه مس لتني االبني.
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اإلمممممام الشممممافعي يقممممول: الر ملمممما ةمممماءب مسمممم لتني االبممممني أ ،لمممم  ااكممممم مممممن 

 اارمة ام الكراهة.

 )املتن(

بطمب اال اإلممام أو ممن كلممه وال جيول الك م واإلممام ي) قال امل بف: ك 

 .(اإلمام

 )الرشح(

اال اإلممممام فإنمممه يكلمممم ممممن  ممماء بممم   ممماءر واإلممممام كممم  نمممع يممم مر بممماملعروف 

ويب مذ عمن املبكمرر  تمذ ولمو كمان عمىل ا بطنمةر أو ممن كلمم اإلممام كمماألعرانر أو 

عيبممةر وبممذلك يبت ممي الكتمماب الممذي هممو كتمماب أ ممه أرام أن يبنممه اإلمممام ام مسمم لة م

   .اجلمعة

غسممأ يمموم »: قممال البنممي  "صمم يح مسمملم"كمم     : قممول البنممي البطالممب

 .«اجلمعة واةب عىل كأ حمتلم

. كيممف اجلم ممور «ب  مه واةممب»قممال:  : قممد يقممول لمك انسممان: البنممي الشميخ

 يالفونر يقولون: ب  ه ليس بواةب؟ 

  ممماذا ف ممم  مممن «غسممأ يمموم اجلمعممة واةممب»: فبقممول لممك: قممول البنممي 

 لفظة واةب؟ 

الوةممموب الرشمممعي همممو المممذي ُيعاقمممب تاركمممهر ُيثممماب فاعلمممهر همممذا اصمممبط ح 

ر فم ن قمول البنمي   يمكمن أن  ممأ همذا االصمبط ح عمىل كم م البنمي مت خرر ف
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  :«مر «غسمممممأ يممممموم اجلمعمممممة واةمممممب عمممممىل كمممممأ حممممممتلم   يعبمممممي: ممممممن بممممماب اإللممممم،ا

لبممدبر ويكممون   اإلبا ممةر ويكممون   الوةمموبر فمم  يمكممن م يكممون   اا لمم،واإل

 أن  مأ امل بطلح املت خر عىل اللفن املتقدم.

ونرةممم  الكممم م ان  ممماء اهلل عمممىل النقيمممة   المممدروس و  همممذا القمممدر كفايمممةر 

 القاممة.

   .اامد هلل وال  ة والس م عىل البني 


